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Zatvlierdzający:

ZAPYTANIE OFERTOWE
na ręalizację zadania pod nazwą usługa asystenta rodziny dla rodzin z tęręny Gminy Baranów
Sandomierski, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
sandomierskim.

w

Baranowie

I.

Dane Zamawiającego:
Miejsko-Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim
ul. Zamkow a 24b, 39 -45 0 Baranów Sandomierski
Tel. (15) 811 80 10, (15) 816 08 99
e-mail : ops@baranowsandomierski.pl
Czas pracy Ośrodka: pn. - pt. w godz. 73o - I53o
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone będzie w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy
zamówień publicznych.

z

dnia 29 stycznia Ż004 - Prawo

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2017 usług ptzez dwóch asystentów dla28
uczestników (wraz z otoczeniem- rodziną), zamieszkujących na terenie Gminy Baranów
Sandomierski, w Łącznej ilościż.016 godzin (1.008 godzinnajednego asystenta), nie mniej
jednak, ńż336 godzin miesięcznie (na jednego asystenta168 godzin).
2. Liczbabeneficjentów orazŁączny wymiar godzin usługi może ulec zmniejszeniu
w przypadku np. rezygnacji rodziny z:udzińuw projekcie i niemożnościązastryieniajej inną
rodztną.
3. Planowana liczbagodzin usługi dla 1 rodziny w cĄm okresie obowiąywania umowy wynosi
70 godzin,przy czymze względu naszczególny charakter usługi dopuszczasięzazgodą
Zamawiającego możliwo śó zmniejszenia ilościgodzin usługi dla danej rodziny narzecziwrcj
rodziny b ar dziej wymagaj ącej wsparcia.
4. Asystent rodziny będzie zobowiązarty do świadczenia usług w miejscu zarnieszkartiarodzin
oraznaterenie Gminy Baranów Sandomierski w związku z wykonywaniem czynnoŚci
zwtązarrych z pomocąrodzinom w rozwią7ywaniu problemów socjalnych, psychologicznYch
i wychowawczych. Dopuszcza się możliwośóświadczenia usług w innych miejscach,
w których konieczna jest pomoc rodzinie i współpraca w tym zakresie asystenta.
5. W ramach świadczeniausługi asystent rcdziny będzie zobowiązarry do współpracy
i osobistego kontaktu z wytypowanymi rodzinami, w §,rn w szczegóIności do:
a) udzielania pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiej ętnościprawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
b) ldzielaniapomocy rodzinom w rozwiązywania problemów socjalnych, problemów
p sycho 1o gi czny ch, prob l emów wychowawc zy ch z dzię óm|
c) wspierania aktyrłmościspołecznej rodzin,
d) motywowania człoŃów rodziny do podnoszenia kwalifi kacji zaw odowych,
e) udzielania pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu ińrzymaniu pracy zarobkowej,
0 motywowania do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
ksźałtowanieprawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętnościpsychospołecznych,
g) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczegóIności poprzęzudztaŁ w zajęciach
psychoedukacyjnych,

h)

podejmowania dziŃńinterwencyjnych i zaradczychw sytuacji zagrożeńabezpieczeństwa
dzieci t rodzin,
i) prowadzenia indywidualnych konsultacji wychowawczychdlarodziców i dzieci,
j) monitorowania fuŃcjonowania rodziny po zakończeniu pracy zrodziną
k) sporządzania, na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
D współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządow€j, właściwymi
or galizacj ami p o zarządowymi or az inrtymi po dmi otami i o s ob ami spe cj alizuj ącymi s i ę
w działaniachnarzęcz dzięcka i rodziny,
m) współpracy z zespołem interdyscyplinarnym lub grupąroboczą o których mowa w art.9a
ustawy z29ltpca 2005 roku o przeciwdzińartiuprzemocy w rodzinie
(Dz. U z20l5 r. Nr 1390, zpóźn. zmianami),lub innymi podmiotami, których pomoc
Wykonawc a przy wykonywaniu swoich zadń |Lzna za niezbędną.
n) asystent rodziny nie moze przy wykonyrvaniu usług wyręczaó rodziny w jej codziennych
obowi ązkac h or az w zńatwiartiu spraw, za vłyj ątkiem po dej mowani a dziŃń stanowi ących
instruktaż.
8. Asystent rodziny będzie również zobowiązany do:
1) uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym nięzwŁocznie po podpisaniu umowy
w terminie wskazanym przęzZamawiĄącego w celuprzekazarria listy rodzin
wytypowanych do współpracy z danymi teleadresowymi,
2) ścisłejwspółpracy z pracownikami socjalnymi w zakresie:
a) zapoznania się z sytuacja wltypowanych do współpracy rodzinna wstępie realizacji
zadania,
b) zapoznaria sięzbieżąca dokumentacjąprowadzonaptzez pracownika socjalnego,
c) zapoznanie się z dokumentacjąsporządzona dla rodzin objętych wsparciem przez
dotychczasowego asystenta rodziny,
d) informowania pracownika socjalnego o podejmowanych dzińałiach
i pojawiających się problemach.
3) Niezwłocznego powiadomienia pisemnego lub telefonicznego Zanawiającego o rezygnacji
lub braku współpracy wskazanej rodziny z asystentem rodziny.
4) W przypadku rezygnacji lub braku współpracy z którąkolwiek z powierzonych do
współpracy r o dzin, do po dj ęcia współpracy z ko lej ną ro dziną w skazana przez
Zarnawiąącego. W takim przypadku Wykonawcasporządzadokumentację pracy zrodziną
w terminie wskazanym przez ZanawiĄącego.
5) Realizacja zadariaodbywa się zgodnie z ustawa z dnia29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.IJ. z2002 r , nr 101, poz.9ż6 zpóźn. zmianami).
9. W celu prawidłowego wykonywania usługi asystent rodziny będzie zobowiązany do
prowadzeni a dokument acji doty cząc ej pracy z t o dziną tj :
1) opracowania w terminie 20 dni wstępnej oceny sytuacji rodzony DIAGNOZ{ w oparciu
o informacj e zebranę w środowisku rodzinnym i z informacji jakąposiada pracownik
socjalny,
ż) opracowanie w konsultacjizpracownikiem socjalnym, koordynatorem rodzinnej pieczy
zastępczej, we współprucy z członkami rodziny planu pracy z rodzinąobjętąwspółpracą
i przekazania go Zanańającemu w terminie do 2-ch miesięcy od zgłoszenia rodziny, wg
wzoru.
3) Systematyczne dokonywanie wpisów w dzienniku wizyt w środowisknch rodzin wg wzoru.
4) Sporządzańaw każdymmiesiącu karĘ czasu pracy asystenta z rodziną - wg. wzoru.
5) Sporządzania okresowej oceny sl.tuacji rodziny, nierzadziej ńż co pół roku, na druku
Sprawozdanie z pracy asystenta z rodziną- wg. wzoru.
6) Sporządzania notatek służbowych w sl.tuacjach pojawiających się trudnościw kontaktach
z członkami rodziny lub istotnych zmian w sytuacji panującej w rodzinie.
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7) Wykonawcazobowiązanybędzie

do sporządzeniatakże innej dokumentacji, jeżeli
jej
prowadzeniabędzie wynikał zprzepisow prawa obowiązujących w okresie
obowią.zek
świadczenia przedmiotowych usług.

IV. Warunki udziału w postępowaniu.
1. Wymaganiadotyczące wyksźałceniai kwalifikacji

a)

osoby reallzĄącej przedmiot zamówienia:
vłyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

1ub

b) wyksżałcenievryższe na dowolnym

c)
d)

2.

3.

kierunku uzupełnione szkoleniemzzak<resu pracy
z dzieómi lub rodzinązgodnie z art. tż ust.3 ustawy z9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej i udokumentowane co najmniej roczny stńpracy z dzięómi
i rodzinąlub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony
na podst. art. 12 ust. 3 ustawy z dnia9.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zaśępczej, i udokumentowany co najmniej rcczny stńpracy z dzieómi i rodzina, lub
wyksźałcenie średniei szkolenie zzahłęsłtpracyz dziecmiirodzinązgodnie z art. 12lst.3
ustawy z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemte pieczy zastępczej, oraz dokumentowany
co najmniej 3 letni stńpracy zdzięćmi lub rodziną
doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku asystentarodziny.
Wykonawc{asystentem moze być osoba, która:
a) nie jest i nie byłapozbawionańńzy rodzicielskiej oruzwładzarodzicielskanie jest jej
zawie szona lub o graniczona,
b) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowią7ek w stosunku do niej
wynika z tytliu egzekucyj nego,
c) nie była skazanaprawomocnym wyrokięmzaumyślne przestępstwo lub umyślne
przestęp stwo skarbowe.
Warunki płatności:miesięcznie przelew 14 dni odprzedłożenia rachunku/faktury za poprzedń
miesiąc.

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
Usługa realizowanabędzieprzęz 6 miesięcy, przewidziana wstępnie od0I.04.2017 r. do
30.09.20|7 r.

VI. Opis przygotowania ofer§:
1. Cena jakąprzedstawi w ofercie Asystent za swoje usługi musi byó zgodnazzałożęniarri
zawarĘmiw ustawie z dnia22lipca2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniuza
pracę (Dz. U. z2016 t. poz. 1265).
2, Oferta musi obejmowaó wszystkie kosźy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia/usługi,
w tym dojazdu do środowisk obję§ch usługą asystenta, zabezpieczeniem materiałów biurowych

3.
4.

koniecznych do sporz ądzeńa wymaganej dokumentacj i.
Ofertę w formie pisemnej należy umieścićw zamkniętej kopercie opatrzonej następującym
opisem:
Oferta pod nazrvą: ,,usługa ąsystenta rodziny".
Nie otwierać przed 27.03.20]7r. godz. } I3o.
Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
b) formularz ofertowy - zŃączniknr 1 do zapytaria ofertowego,
c) dokumenty poświadczającewyksrtaŁcęnię i doświadczęnie zawodowe osoby (kserokopie).

VII. Termin i miejsce składania /otwierania ofert.
1. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta na

świadczenie usług asystenta rodziny", osobiście w siedzibię ośrodka Iń zapośrednictwem pocźy
na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zamkowal4b;39-450 Baranów

2.
3.
4.
5.
6.

Sandomierski, w pokoju nr 1, terminie do dnia ż7.03.2011 r. do godz. 11*. Oferty, które wpłyną
po terminie nie będąrozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.20I7r. o godzinie 113o.
Oferenci zostanąpisemnie zawiadomieni o wyborze nĄkotzystniejszej oferty.
Oferent możeprzedupływem terminu składania ofert zmienió lub wycofaó swojąofertę.
W toku badania i oceny ofertZanawiĄący może żądaćod oferentów wyjaśnieńdotyczących treŚci
ńożonych ofert.
Wykonawca jestzwiązany ofertąpruez3\ dni od dnia upłyrłrr terminu do składania ofert.

VIII. Kryterium oceny ofeń.

Załnawiający będzie się kierował poniższymi krYeriami:

LP: A+B+C

Zlę

Waga
40%

kryterium

A

cena

B

kwalifikacie zawodowe
doświadczenie zawodowe

C

25%

35%

A. NajwyższąIiczbępunktów - (A:40pkt)

otrzyma oferta zawierająca najniższa cęnęza
wykonanie usługi, a kaZda następna według poniższego wzoru:

A

:

najniższa całkowita cena ofertowa spośród złożonych ofert

x

100

pIłx4OYo

cena ofertowa badanej oferty

B.

Kry.terium kwalifikacje zawodowe.

Wyksźałcenie wyzsze na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o
rodzinie lub praca socialna.
Wykształcenievrryższe na dowolnym kieruŃu uzupełnione szkoleniem z zakresu
pracy z dzięcmi lub rodzinązgodnie zart.7ż ust.3 ustawy z9.06.ż017 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentowane co najmniej
roczny stażpracy z dzięcml i rodzinąlub studiami podyplomo!\ymi obejmującymi
zakres programowy szkolenia określony na podst. urt.12 ust. 3 ustawy z dnia
9.06.20l1r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, i udokumentowany
co naimniei roczny stń pracy z dzięćmi i rodzina.
Wyksźałcenieśredniei szkolenie z zalłęstlpracy z dzięómiircdzinązgodnie z art.
12 ust, 3 ustawy z9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
oraz udokumentowany co naimniei 3 letni stńpracy zdziećmi lub rodziną

40 pkt
35 pkt

25 pkt

B. NajwyższąIiczbępunktów - (B:25pkt) otrzymaoferta zawlerującanajwyżej punktowane
kryterium wykształcenia według poniższego wzoru:

B

:

IiczbaPunktów badanej

ofertY

x 100 pktx*Soń
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C.
C

Doświad częńę zawodowe.
- zanajkorzystniejsząw tym kryterium zostanię lzrLana oferta, której wykonawca wykaze się
najdłuższym stazem pracy na stanowisku asystentarcdziny.

C:

stużpracy na stanowisku asystentarodziny
w badanej ofercię

x 100 pktx35Yo

najdłuższystńpracynastanowiskuasystentarodziny
spo śród złożonych ofert

IX. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami.
Pani Jolanta Rębisz tel. (15) 811 80 10; (15) 816 08 99

X. Postanowienia ogólne.
ZarnawiĄący zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postępowantabez podania
uzasadnienta, atakże do pozostawienia bez wyboru oferty.

Xl. Załącznik:

1.

2.

Wzór formularza ofertowego.
Projekt umowy.

